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CO MŮŽETE ZÍSKAT KOUČINKEM?
Koučink je v současnosti nejčastějším způsobem rozvoje vrcholových manažerů. Jak říká 
Jack Welch, bývalý generální ředitel General Electric, který je považovaný za nejúspěšnějšího 
manažera 20. století, každý topmanažer by měl mít kouče. Vzhledem k tomu, že vrcholoví 
manažeři znají přínosy koučinku osobně, rozšiřuje se pak koučink dále do společností.
Při koučinku aplikujeme nejmodernější mezinárodní know-how používané kouči 
topmanagementu největších světových společností zařazených do žebříčku Fortune 
100.

TYPY KOUČINKU POSKYTOVANÉ AGENTUROU DYNARTIS
1.	 Výkonnostní koučink
Při výkonnostním koučinku se zaměřujeme na rozvoj, který zvyšuje klientovu efektivitu v jeho 
současné pracovní pozici. 

2.	 Rozvojový koučink
Při těchto typech koučinku podporujeme přípravu pro vykonávání nové pracovní pozice klientem 
nebo zapracování se do nové pracovní pozice. 

3.	 Komunikační a mediální koučink
Pomáháme klientům vytvářet obsah klíčových prezentací (pro dozorčí rady, pro tiskové 
konference, interní prezentace, prezentace pro klienty a pro odborné konference), osvojovat si 
pokročilé prezentační dovednosti, připravovat se na tiskové konference a mediální rozhovory.
Mediální koučink je realizován za účasti profesionálních moderátorů a novinářů s dlouholetými 
zkušenostmi z celostátních médií (Česká televize, NOVA, Mladá fronta DNES atd.), kteří 
přednášejí mediální komunikaci na vysokých školách. 

4.	 Kariérový růst: koučink vytváření pozitivní profesní a mediální image  
Komunikace a image topmanažerů jsou klíčovými faktory jejich kariérového růstu. Pro vytváření 
pozitivní osobní image klientů aplikujeme poznatky nové mezioborové disciplíny vyvinuté v 
USA - personal image managementu - která zahrnuje know-how z oblasti aplikované sociální 
psychologie, public relations a marketingu.

CO ZARUČUJEME NAŠIM KLIENTŮM?
1. ŠPIČKOVOU KVALITU - při všech typech koučinku aplikujeme nejmodernější know-

how používané kouči topmanagementu největších světových společností zařazených do 
žebříčku Fortune 100

2. ETIKU - 100% mlčenlivost o obsahu koučovacích rozhovorů a anonymitu našich klientů 
v souladu s mezinárodními profesními standardy World Association of Business Coaches

3. VÝSLEDKY A RYCHLOU NÁVRATNOST INVESTICE DO KOUČINKU- zaměření na 
rychlé a efektivní dosahování dohodnutých cílů koučinku

PŘÍKLADY PŘÍNOSŮ KOUČINKU PRO NAŠE KLIENTY: 
Každý klient je jedinečný, má své konkrétní cíle a očekávání. Rovněž přínosy, které klientům 
koučink poskytuje, jsou jedinečné pro každého klienta, jeho aktuální situaci a dohodnuté cíle 
rozvoje. Níže uvádíme výňatky ze zpětných vazeb našich klientů:

Komunikační koučink pro vrcholové manažery:

„Po svém jmenování generálním ředitelem české dceřiné společnosti nadnárodního koncernu 
jsem potřeboval přesvědčit své zahraniční nadřízené a dozorčí radu o tom, že společnost je nyní 
kvalitně řízená a má dobrou strategii do budoucna. Dozorčí rada tohoto nadnárodního koncernu 
je tvořena velmi zkušenými manažery, kteří se zúčastňují velkého množství prezentací dceřiných

(pokračování na následující straně)
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společností po celém světě. Prezentaci jsem vytvořil ve spolupráci s na tuto oblast 
specializovanou majitelkou agentury Dynartis Mgr. Bernardovou, která aplikuje nejmodernější 
mezinárodní know-how nově používané u největších světových korporací Fortune 100.
Během mé prezentace jsem zaslechl komentáře od členů dozorčí rady: “To je dobrá prezentace.” 
a po jejím skončení následoval potlesk. Později ke mně přišel můj nadřízený - generální ředitel 
nadnárodního koncernu - a řekl mi: “Mám ve Vás důvěru.” Generální ředitel jiné středoevropské 
dceřiné společnosti našeho koncernu, který si svou prezentaci nechal vytvořit jednou z 
poradenských společností Big 4, takto pozitivní odezvu na svou prezentaci neměl. 
Od této prezentace mám plnou důvěru zahraničního vedení a mohu se již v klidu věnovat řízení 
dovnitř firmy.“

“Z monitoringu mých tiskových výstupů vyplývá, že od absolvování komunikačního a mediálního 
koučinku s Mgr. Bernardovou a jejími kolegy, televizními moderátory, jsou mé mediální výstupy 
pouze pozitivní, což je výrazný rozdíl oproti dřívějšku. 
Klíčový podíl na tom mají prezentace na tiskové konference vytvářené v souladu s 
nejmodernějším světovým know-how a dále specializovaný komunikační a mediální koučink. Při 
něm jsem si osvojil techniky komunikace používané topmanažery největších světových korporací 
při tiskových konferencích, rozhovorech pro média, IPO Roadshows a klíčových prezentacích.”

MANAŽERSKÝ KOUČINK:

“Je pro mne přínosné, že kouč má nezávislý pohled na naši společnost a umí “pojmenovat” 
naše každodenní pocity a způsob našeho jednání. Pomáhá mi to vidět problémy z různých úhlů 
pohledu a řešit některé situace jinak, s větším nadhledem.”

„Zlepšil jsem svůj time management – lépe si plánuji čas, takže se nedostávám do časových 
stresů jako předtím. Jsem teď spokojenější, jsem v práci více v klidu. Mám více času na 
důležitější úkoly a rozvoj svého týmu obchodníků, se kterými teď pracuji systematičtěji, rozvíjím 
jejich samostatnost a zodpovědnost. Odráží se to v jejich práci se zákazníky, udržují s nimi 
dlouhodobé kvalitní vztahy, stali se pro ně opravdovými obchodním partnery, nejen prodejci. To 
se projevilo i v tom nejdůležitějším ukazateli - našich obchodních výsledcich, i přes hospodářskou 
krizi jsme v minulém kvartálu překročili plán.“ 

„Změnil jsem způsob své komunikace s podřízenými. Více jim naslouchám, místo přikazování 
více vysvětluji, častěji s nimi komunikuji. Chci, aby ke mně cítili respekt, ne strach. Zamrzí mě, 
když není moje komunikace s lidmi z mého týmu ideální. Předtím mi to bylo jedno, říkal jsem 
si, proč by mně to mělo zajímat? Jsem teď více “v pohodě”, mí podřízení taky a díky tomu od 
nich teď dokonce navíc můžu vyžadovat více práce než předtím. Tím, že jsou teď spokojenější 
a v menším stresu, jsou i vstřícnější k plnění mých požadavků. To se pozitivně odrazilo i v 
měřitelných ukazatelích kvality služeb poskytovaných mým týmem.”

VEDOUCÍ KONZULTANT A KOUČ AGENTURY DYNARTIS
Mgr. Daniela Bernardová se specializuje na manažerský rozvoj   
a komunikaci, v oboru působí jako konzultant, kouč a trenér od 
roku 1998. Je majitelkou agentury Dynartis Coaching & Consulting. 
Ve své práci aplikuje know-how koučů topmanažerů největších 
světových společností zařazených do žebříčku Fortune 100. 
Je členkou Worldwide Association of Business Coaches a Asociace 
trenérů sociálně psychologického výcviku (v letech 1999 - 2001 
byla členkou jejího řídícího výboru).
Absolvovala studium sociálně psychologického výcviku na 
katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde s 
výborným prospěchem obhájila závěrečnou práci na téma rozvoje 
prezentačních dovedností. 

Vystudovala dále mediální komunikaci se zaměřením na mediální a komunikační tréninky 
na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Promovala s vyznamenáním na 
Právnické fakultě Univerzity Karlovy, během studia získala Certificate in Advanced English 
udělený Univerzitou v Cambridgi. 
Absolvovala dále řadu odborných kursů pořádaných například Harvardovou univerzitou (na téma 
komunikace a vyjednávání pro vrcholový management) a dalšími zahraničními univerzitami a 
vzdělávacími institucemi. Hovoří česky, anglicky, německy, polsky a rusky. 
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